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BLI FREMTIDSKLAR

NYE OPEL CORSA-E
Nå er Opel Corsa endelig tilgjengelig som elbil.  
Sjekk ut nye Corsa-e – den moderne tyske elbilen  
som er full av kjøreglede og spennende teknologi. 
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LADEALTERNATIVER
Raskt og enkelt: Ved en offentlig hurtigladestasjon 
kan Corsa-e lades opp til 80 % batterikapasitet 
på bare 30 minutter2. Med en hjemmeladestasjon 
installert, lader du trygt, raskt og rimelig til daglig.

e–INfo3

fra batteristatus til energibruk: de lettforståelige 
dataskjermene i bilen gir føreren best mulig oversikt 
for å sikre maksimal rekkevidde og effektivitet.

 GJORT ENKELT
OPPTIL 330 KM REKKEVIDDE
Opel Corsa-e er den nye moderne småbilen som utelukkende kjører på elektrisitet. Batteripakken gir deg en solid  
rekkevidde (WLTP) på 330 km1 uten å lade. Perfekt til hverdagsbruk. I tillegg til betydelig lavere drivstoffutgifter,  
får du fordeler som  lavere parkeringsavgifter (noen steder gratis), ekstra parkeringsplasser reservert for elbiler  
pluss kjøring i kollektivfelt mange steder. Det er bare å „plug and play“ for en elektrisk og støyfri opplevelse.

1Oppgitte rekkeviddedata er foreløpige og har blitt bestemt i henhold til WLTP-testprosedyremetodikk (R (EF) nr. 715/2007 og R (EU) nr. 2017/1151). EF-typegodkjenning og samsvarsattest er ikke tilgjengelig ennå. De foreløpige verdiene kan avvike fra 
offisielle endelige typegodkjenningsdata. Hverdagsbruk kan variere og er avhengig av forskjellige faktorer. Spesielt: personlig kjørestil, ruteegenskaper, utvendig temperatur, varme-/klimaanlegg og forhåndsoppvarming. 2 Teoretiske verdier beregnet 
basert på 330 km foreløpig WLTP-rekkevidde. Ved en hurtiglader med likestrøm (100 kW). Gjenspeiler lading fra tomt batteri. Ladetiden kan variere avhengig av ladestasjonens type og strøm, utetemperaturen ved ladepunktet og batteritemperaturen. 
3 Tilgjengelig med Multimedia Navi eller Multimedia Navi Pro.
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OPPVARMET RATT
Det oppvarmede rattet i skinn gir  
ekstra komfort helt ut i fingertuppene.  
(standardutstyr)

ELEKTRONISK KLIMAANLEGG
Med intuitive kontroller justeres temperaturen automatisk   
til det inneklimaet du ønsker. (standardutstyr)

NØKKELLØS ÅPNING OG START
Med det enkle nøkkelløse Open and Start- 
systemet er det bare å sette seg inn og gå  
ut uten at du må finne bilnøklene dine – så  
lenge de er i lommen din, vesken din eller  
et sted i nærheten. (tilleggsutstyr)

1 Tilleggsutstyr.

FØRSTEKLASSES KOMFORT

HERLIGE SETER
Når du har satt deg i setet, vil du aldri reise deg igjen. 
Med de stilige skinnsetene1 kombinert med både  
oppvarmede seter, oppvarmet skinnratt og automatisk 
klimaanlegg, kjører du avslappet og stressfritt – til og 
med på lengre turer. 

KOMFORTABELT OG PRAKTISK
Komfortsetene i skinn1 kan justeres i seks 
retninger for både fører og passasjer.  
Setevarme i tre nivåer er selvsagt stan-
dardutstyr – en ekstra viktig funksjon  
for oss i kalde Norge under vinterhalvåret. 
Midtarmlenet har mulighet for oppbe-
varing og to koppholdere (standard for 
utstyrsnivået e-Elegance). På seterygge-
nes bakside finner baksetepassasjerene 
praktiske lommer for oppbevaring. 
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HOLD KONTAKTEN
SØMLØST OG ENKELT
Berøringsskjerm, Apple CarPlay™1,3 og Android Auto™2,3. Infotainment- 
systemene4 i nye Corsa-e gir deg frihet til kommunikasjon og underholdning, 
inkludert stemmekontroll og Bluetooth®5 for streaming av lyd. 

MULTIMEDIA NAVI PRO4

Førsteklasses multimedie- og navigasjons- 
system med 10-tommers berøringsskjerm  
i farger, 3D-navigasjon som gir trafikkinformasjon  
i sanntid og navigasjonstjenester for Europa.

1Apple CarPlay™ Og Apple Siri™ er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. 2Android Auto™ er et registrert varemerke som tilhører Google Inc. 3 Kompatibilitet 
og enkelte funksjoner kan variere avhengig av enhetstypen og versjonen på operativsystemet. For å sjekke kompatibiliteten til enheten gå til www.apple.com eller www.android.com eller kontakt  
Opel-forhandleren din. 4 Tilleggsutstyr. 5 Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. 6 Kan kreve et tilbehør for smarttelefonen. Induktiv lading kun med PMA- eller Qi-kompatible 
smarttelefoner. Ta kontakt med Opel-forhandleren for å sjekke kompabiliteten. 

TRÅDLØS LADING4,6

Bare legg smarttelefonen din i oppbevarings-
rommet som vanlig, så lades smarttelefonen din 
uten ledning. 

MULTIMEDIA NAVI4

Multimedie- og navigasjonssystem med 7˝ berøringsskjerm 
i farger med trafikkinformasjon i sanntid, Apple CarPlay™1,3 
og  Android Auto™2,3.
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INTERIØR
Tre ulike interiørtyper er tilgjengelig for 
Opel Corsa-e. Materialer av høy kvalitet 
og finish er fellesnevneren for alle.

Stoffseter i Marvel Black med indre og  
ytre setetrekk i Mistral og Jet Black Light 
med Dark Titanium-sømmer. (standard  
for e-SELECTION og e-EDITION)

Delskinnseter (stoff/vinyl) i Captain Blue med 
indre setetrekk og ytre setetrekk i førsteklasses 
skinneffekt i Mistral med Jet Black Light- sømmer. 
(standard for e-ELEGANCE)

Perforerte skinnseter med indre setetrekk og    
ytre setetrekk i førsteklasses skinneffekt i Mistral 
med Jet Black Light-sømmer. (tilleggsutstyr for  
e-ELEGANCE)
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farger
Finn din yndlingsfarge blant åtte stilige farger.

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White

 Diamond Black1

 Moonstone Grey1

 Quartz Grey1

 Nautic Blue1

 Voltaic Blue1

 Peperoncino red1

 Orange Fizz1

1Metallisk finish.
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Felger
Iøynefallende design: Vi har plukket ut de stiligste felgene til Opel Corsa-e for Norge, på 16 og 17 tommer.

1 16˝ stålfelg, heldekkende hjulkapsel
design, Silver (standard for  
e-SELECTION og e-EDITION)

2 16˝ lettmetallfelg, 5eiket design,  
Silver & High Gloss Black  
(standard for e-ELEGANCE)

3 17˝ lettmetallfelg, 5eiket design,  
Silver & High Gloss Black + mønster 
(tilleggsutstyr)
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Dekkmerking

Corsa-e

Felger 195/55 
R 16

205/45 
R 17

Drivstoffeffektivitetsklasse B–A A

Klasse for veigrep under våte forhold B–A A

Målt verdi for ekstern dekkstøy (dB) 72–68 68

Klasse for ekstern dekkstøy

1  Batteriet er integrert i chassiset til Corsa-e og sitter under seteradene foran og bak for å sikre maksimal størrelse på bagasjerommet. Batteripakken er beskyttet mot kollisjoner av spesielle kollisjonsvern og sitter i et  sikkert og brannsikkert kabinett 
som i tillegg er avkjølt. 

DriVVerk Og BATTeri
CORSA-e drivverk og batteri1

Maks. ytelse kW/hk 100/136

Maks. dreiemoment Nm 260

Akselerasjon 0–50 km/t s 2,8

Akselerasjon 0–100 km/t s 8,1

Maksimal hastighet km/t 150

Girkasse Helelektrisk énhastighets kjøreenhet

Batterikapasitet kWh 50

Spenningsområde V 300–450

Batteripakker 216 celler (125 Ah): 18 moduler,  
12 celler per modul

Varmestyring for batteriet Glykol-vannkjøling 

Metode for frakobling av  
høyspenningstjeneste

E-tjenesteplugg 

Maksimal EV-kapasitet km 330 (WLTP), 435 (NEDC)

Batterigaranti 8 år / 160 000 km / 70 % kapasitet

Ladetider 
Vekselstrømslading (0–100 %):  
–  Mode 2, vanlig stikkontakt (10 Amp):
–  Mode 3, Type2-kontakt (1-fas 32 Amp): 

Likestrømslading (0–80 %): 100 kW

h

 
 
>28 timer  
~5,5-8 timer 
0,5 timer

Elektrisk energiforbruk (WLTP),  
 kombinert

kWh / 100 
km ~16,9 

Elektrisk rekkevidde (WLTP)  
– By
– Kombinert kjøring

km
TBC 
~330

CO2 -utslipp g/km 0
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Noen funksjonsbeskrivelser i denne brosjyren kan vise til, og noen illustrasjoner kan vise, tilleggsutstyr som ikke er inkludert i standardleveransen. Opplysningene i denne brosjyren var korrekte på tidspunktet for trykking. Vi forbeholder oss retten til å endre konstruksjon og utstyr.  
Fargene som er trykt i brosjyren, er bare omtrentlige i forhold til de faktiske fargene. Tilleggsutstyr som vises på illustrasjonene, kan leveres mot tilleggskostnad. Tilgjengelighet, tekniske funksjoner og utstyr på våre biler som leveres utenfor Tyskland, kan variere noe fra land til land. Resirkulering: informasjon 
om hvordan kjøretøyene er utviklet med tanke på resirkulering, vårt nettverk for tilbakelevering av kasserte kjøretøyer og resirkulering når bilens levetid er over, finner du på  www.opel.no. Hvis du vil ha mer detaljerte opplysninger om utstyret på våre biler, kan du kontakte den lokale Opel-forhandleren.

FREMTIDEN TILHØRER ALLE


